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RESUMO 

Diante da necessidade de se buscar garantias de segurança contra a radiação presente em instalações 
odontológicas, este trabalho é preparado de forma a abordar cálculos de blindagem para minimizar a interação da 
radiação ionizante com pacientes e/ou profissionais. O trabalho compreende o uso do relatório Proteção 
Radiológica em Medicina Dentária (NCRP-145 ou Radiation Protection in Dentistry), que estabelece cálculos e 
padrões a serem adotados para garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações ionizantes em 
instalações odontológicas, de acordo com os limites de dose estabelecidos pela norma CNEN-NN-3.01 publicada 
em setembro/2011. A metodologia compreende o uso de linguagem computacional para o processamento de 
dados, oferecidos pelo relatório citado, e um aplicativo comercial utilizado para criação de projetos residenciais 
e de decoração. A linguagem FORTRAN foi adotada como método para aplicação em um caso real. O resultado 
consiste em um programa capaz de retornar dados referentes à espessura de materiais, como o aço, chumbo, 
madeira, vidro, gesso, acrílico, chumbado acrílico e vidro, que podem ser utilizados para uma blindagem efetiva 
contra feixes monofásicos ou de pulso contínuo. Inúmeras variáveis são consideradas para o cálculo da espessura 
da blindagem, como: quantidade de filmes utilizados na semana, carga por filme, Fator de Uso, Fator Ocupacional, 
distância entre a parede e a fonte, Fator de Transmissão, Carga de Trabalho, Definição de Area, intensidade do 
feixe, exame intraoral e exame panorâmico. Antes da aplicação da metodologia é feita uma validação de resultados 
com exemplos fornecidos pelo NCRP-145. Os cálculos refeitos a partir dos exemplos fornecem respostas 
compatíveis com as do relatório. 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho compreende o uso do relatório Proteção Radiológica em Medicina Dentária 
(NCRP-145 ou Radiation Protection in Dentistry) [1], que estabelece cálculos e padrões a 
serem adotados de forma a se garantir a segurança aos que podem ser expostos às radiações 
ionizantes em instalações odontológicas, de acordo com os limites de dose estabelecidos pela 
norma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 2011 [2]. 

O Relatório Proteção Radiológica em Medicina Dentária foi escrito em 31 de Dezembro de 
2003 e revisado em 12 de Outubro de 2004, com fim de estabelecer cálculos e padrões a serem 
utilizados para blindagem de instalações odontológicas. Esse documento compõe uma série de 
relatórios aplicados em diversas áreas que exigem garantias de segurança do público ou dos 
trabalhadores que possam sofrer danos devido à radiação que estão expostos. 0 
desenvolvimento desse relatório é atribuído ao Conselho Nacional de Proteção Contra 
Radiações e Medidas (NCRP ou National Council on Radiation Protection and 
Measurements), cujo objetivo é fornecer orientações de proteção radiológica contra radiações 
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provindas de aparelhos de Raios-X utilizados na prática odontológica. Esse relatório substitui 
o documento sobre proteção dentária contra Raios-X (NCRP No 35 ou Dental X-Ray 
Protectiorí), lançado em 1970. 

O objetivo desse relatório se encontra em apresentar métodos e procedimentos contra a 
exposição à radiação ionizante em instalações odontológicas, tal que: 

• Se garanta a limitação de exposição desnecessária de radiação aos pacientes; 

• Se garanta que a exposição aos funcionários e ao público estejam dentro do princípio 
ALARA (As LowAs Reasonably Achievable ou Tão Baixo Quanto Exequível); 

• Se forneça instruções sobre a competência de pessoas envolvidas em procedimentos 
radiográficos em instalações odontológicas. 

Apresentando, assim, recomendações sobre o uso ideal de aparelhos de Raios-X odontológicos, 
recomendações para pesquisa em radioproteção e monitoramento pessoal, além de orientações 
básicas para dentistas. 

As técnicas de procedimentos em radiografias odontológicas, abordados no Relatório 
NCRP-145, consistem praticamente emextraoral, intraoral, panorâmica e cefalometria. Outros 
procedimentos como radiologia oral e maxilo-facial, que exigem equipamentos mais 
sofisticados, podem ser encontrados nos Relatórios NCRP Report No. 102 [3], NCRP Report 
No. 105 [4] e NCRP Report No. 134 [5]. 

Na odontologia os tipos de radiografias mais utilizadas são as periapicais (tiradas de dentro da 
boca) e as panorâmicas. A radiografia panorâmica, um dos mais importantes mecanismos de 
obtenção de imagem dentária, possibilita determinar a situação do osso na face do paciente, 
bem como a arcada dentária em uma só tomada radiográfica. 

A radiografia é um componente essencial de diagnóstico odontológico. O uso da radiação 
ionizante pode provocar danos biológicos a longo ou a curto prazo, entretanto, não é claro a 
que doses o uso da radiação em radiografias dentais ocasiona danos à saúde de IOEs 
(Indivíduos Ocupacionalmente Expostos) ou pacientes. Sendo assim, o uso da radiação é 
justificado pela necessidade de se oferecer mais benefícios do que riscos e é garantido pelas 
seguintes condições: 

• O exame radiográfico dental é indicado mediante justificações; 

• As técnicas são otimizadas para que se possa garantir diagnósticos de alta qualidade de 
imagem; 

• Os princípios indicados pelo Relatório NRCP-145 são seguidos de forma a minimizar 
a exposição de pacientes, IOEs e do público à radiação ionizante. 

A proteção radiológica entra como fator chave de segurança que foca na preocupação com a 
interação da matéria com a radiação ionizante. As duas maiores preocupações são atribuídas 
aos efeitos estocásticos e determinísticos, que provocarão problemas de saúde àqueles que 
entrarem em contato com a radiação a curto ou longo prazo. 
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2. METODOLOGIA 

A metodologia é baseada no uso de pesquisas qualitativas e bibliográficas. O propósito da 
pesquisa consiste em estudar a questão da blindagem em instalações odontológicas com base 
nos princípios básicos de radioproteção, fundamentados no Princípio ALARA, utilizando 
materiais tradicionais. 

Para avaliação de blindagem são utilizadas equações fornecidas pelo Relatório NCRP-145 em 
conjunto com a linguagem computacional FORTRAN 95. O objetivo desta avaliação consiste 
no desenvolvimento de um código computacional (SalaOdontologica.exe) capaz de realizar 
cálculos para a determinação de espessura de barreiras. As espessuras são determinadas com 
base nos limites de dose determinadas pelaNorma CNEN-NN-3.01 publicada em setembro de 
2011. Os valores para limitação de dose são apresentados na Tab. 1. 

Tabela 1. Limites de Dose [6]. 

BASES 

Efeitos 
Estocásticos 

Efeitos 
Determinísticos 

Embrião e Feto 

LIMITE DE DOSE 
OCUPACIONAL 

Dose efetiva anual (50 mSv) 

Dose cumulativa efetiva 
(10 mSv x idade (Ano)) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho(150mSv) 

Dose equivalente anual para a pele, 
mãos e pés (500 mSv) 

0,5 mSv/mês 

PUBLICO 
Dose efetiva anual para 

exposição frequente ou contínua 
(lmSv) 

Dose efetiva anual para 
exposição sem frequência 

(5mSv) 

Dose anual equivalente a lente do 
olho (15 mSv) 

Dose equivalente anual para a 
pele, mãos e pés (50 mSv) 

Dose equivalente a um mês de 
exposição (0,5 mSv) 

Uma das considerações principais do código consiste na abordagem de dois tipos de operação 
com aparelhos radiográficos em salas odontológicas. O primeiro se deve a utilização de ondas 
contínuas e o outro ao uso de ondas monofásicas. Outra consideração feita pelo código é a 
utilização de espessura de materiais, como a madeira, concreto, aço, chumbado acrílico, gesso 
e vidro por exemplo. 

A motivação para o desenvolvimento do código se deve a preocupação com garantias de 
segurança para o público, pacientes e IOEs. Além disso, deve ser levado em consideração que 
instalações odontológicas geralmente estão localizadas em centros comerciais. Tal fato retrata 
uma necessidade maior de estudos sobre a determinação de barreiras contra a interação com 
radiações ionizantes, já que nestes locais pode haver um grande fluxo de pessoas. 
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2.1. Equações e Dados Adotados 

A equação principal utilizada para a realização do cálculo da espessura da barreira é 
representada pela equação (1). Ela fornece a espessura de um material para a criação de uma 
barreira contra radiações ionizantes com base nos valores a, p e y, que são parâmetros de 
transmissão (B) de um material (m) (madeira, chumbo, aço, placa de vidro, gesso, chumbado 
acrílico e concreto) para cada potencial de operação Vt (50 kVp, 60 kVp, 70 kVp, 80 kVp, 90 
kVp, 100 kVp) de feixes (pulso contínuo ou monofásico) de Raios-X. Os valores dos 
parâmetros de transmissão estão associados com o feixe a ser analisado. No Relatório 
NRCP-145 [1] são oferecidos dados sobre os parâmetros utilizados para feixes primário e 
secundário. 

X(B,m,Vt) = 
a(m,Vt).y(m,Vt) 

ln 
B-y(m,vt) , P(m,Vt) 

a(m,Vt) 

1 + P(m,Vt) 
a(m,Vt) 

(1) 

2.1.1. Feixe primário 

O feixe primário é o campo de radiação intensa, colimada que emana a partir de ua fonte de 
Raios- X que incide sobre um paciente e um receptor de imagem. AFig. 1 ilustra uma barreira 
de proteção primária B contra um feixe útil, que é atenuado antes de atingir um ponto C. 

Figura 1. Barreira Contra o Feixe Primário. 

A análise da barreira contra a incidência do feixe primário requer a análise da transmissão da 
barreira primária (Bp ). O cálculo da transmissão é dado pela equação (2). 

Bp(x,m,Vt) 
P.d* 

Kw(Vt). W(Vt).Apt(Vt).U.T (2) 
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O cálculo da transmissão de barreira exige o conhecido de variáveis relacionadas à sala e às 
condições de uso que o aparelho de Raios-X estará submetido, como o conhecimento da Carga 
de Trabalho (W), Definição de Área (P), Fator de Uso (U), Fator Ocupacional (T), distância 
entre a fonte e a área protegida (dp), consideração da transmissão pelo paciente (Apt), Kerma 
no ar (Kw) à um metro da fonte. As variáveis W, Kw e Apt são dependentes do potencial de 
operação (Vt). 

O Fator de Uso caracteriza o posicionamento das paredes. Para as paredes laterais é assumido 
o valor de 0.4, para a parede de frente para as costas do paciente o valor de 0.2 e para o chão, 
teto e parede que se encontra a frente da face do paciente o valor de 0. 

A variável Definição de Área (P) representa o grau de restrição de permanência em um 
ambiente. Esta variável é utilizada para criação do código para caracterizar uma área como 
livre ou controlada. Os valores para P são apresentadas na Tab. 2. 

Tabela 2. Fator de Determinação de Área (P) [1]. 

DETERMINAÇAO DE AREA 
AREALIVRE 

AREA CONTROLADA 

VALORES (mGy, Semana x) 

0,02 

0,1 

O Fator de Transmissão considera a interação do feixe primário com o paciente. Seu valor é 
obtido através do gráfico apresentado na Fig. 2. 

0 13 

003 

50 

20 cm de distância fonte-pele 

60 70 80 
kVp 

90 100 

Figura 2. Fator de Transmissão [1]. 

A Carga de Trabalho (Tab. 3) é utilizada para relacionar fatores relacionados à utilização de 
filmes, o Kvp utilizado, a corrente (mA.s) por imagem ou filme e a velocidade do filme. 
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Tabela 3. Carga de Trabalho para Exame Intraoral e Panorâmico [1]. 

TIPO DE 
UNIDADE 

Baixo Volume 
Intraoral 

Médio Volume 
Intraoral 

Alto Volume 
Intraoral 

FILMES 
POR 

SEMANA 

100 

KVP 

50 

70 

90 

mA.s 

8,5 

4,5 

2,5 

VELOCIDADE 
DO FILME 

E 

CARGADE 
TRABALHO 

(mA.min/semana) 

14 

7,5 

4,2 

Baixo Volume 
Intraoral 

Médio Volume 
Intraoral 

Alto Volume 
Intraoral 

200 

50 

70 

90 

8,5 

4,5 

2,5 

E 

28 

15 

8,3 

Baixo Volume 
Intraoral 

Médio Volume 
Intraoral 

Alto Volume 
Intraoral 

300 

50 

70 

90 

8,5 

4,5 

2,5 

E 

43 

23 

13 

Baixo Volume 
panorâmico 

Médio Volume 
panorâmico 
Alto Volume 
Panorâmico 

25 

50 

70 

90 

180 

100 

60 

400 

75 

42 

25 

Baixo Volume 
panorâmico 

Médio Volume 
panorâmico 
Alto Volume 
Panorâmico 

50 

50 

70 

90 

180 

100 

60 

400 

150 

83 

50 

Baixo Volume 
panorâmico 

Médio Volume 
panorâmico 
Alto Volume 
Panorâmico 

75 

50 

70 

90 

180 

100 

60 

400 

225 

125 

75 
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O Fator Ocupacional determina o tipo de ambiente a ser analisado posterior a localização da 
barreira. Seu valor é mensurado de forma a considerar o fluxo ocupacional nestes ambientes. 
Os valores associados a esta variável são dados na Tab. 4. 

Tabela 4. Fator Ocupacional (T). 

LOCALIZAÇÃO 

Escritórios administrativos, laboratórios, farmácias e outras áreas de 
trabalho totalmente ocupadas por um indivíduo, área de recepção, salas 
de espera, áreas de lazer infantil, salas de raios-x adjacentes, área de 
análise de filme, postos de enfermagem, salas de controle de raios-x. 

Salas de exames e tratamentos de pacientes. 

Corredores, salas de pacientes, salas de funcionários, banheiro pessoal. 

Sanitários públicos, áreas de vendas autônomas, salas de 
armazenamento, áreas exteriores com assentos, salas de espera 
autônomas, áreas de detenção de pacientes. 

Areas ao ar livre, com apenas pedestres ou tráfego de veículos, 
estacionamentos autônomos, estacionamento de veículos fora das áreas 
(autônomas), sótãos, escadas, elevadores autônomos, armários de 
zeladores. 

FATOR 
OCUPACIONAL 

1 

1/2 

1/5 

1/20 

1/40 

Kw(Vt) representa a quantidade de Kerma no ar por carga de trabalho do feixe primário à 1 
metro da fonte de Raios-X para um potencial Vt. A determinação do valor desta variável leva 
em consideração o tipo do feixe analisado. Para análise de ondas de Pulso Contínuo a 
determinação da quantidade de Kerma é dada pela equação (3) e para o tipo de onda 
Monofásica sua caracterização é feitapela equação (10). 

Kw(Vt) = 1,222 - (0,05664)Vt + (0,001227)Vt
2 - (0,000003136)Vt

3 (9) 

Kw(Vt) = - 0 , 37 - (0, 00258)Vt + (0,000537)Vt
2 - (0, 00000102)Vt

3 (10) 

Vt é a única variável considerada pelas equações para determinação da quantidade de Kerma. 
Esta variável representa o potencial de operação da máquina de Raios-X (Vt). 

2.1.2. Feixe secundário 

A Radiação secundária é uma consequência inevitável devido à interação do feixe primário 
com qualquer objeto ou pessoa dentro de uma instalação odontológica [1]. Um esquema de 
barreira utilizada para blindagem contra feixes secundários é apresentado na Fig. 3. 
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Figura 3. Barreira Contra o Feixe Secundário. 

AEquação (1) pode ser utilizada para cálculos de barreira devido à radiação de espalhamento 
e radiação de fuga. A adaptação dessa equação se dá pela substituição do parâmetro que 
representa a quantidade de Kerma do ar (Kw(Vt)) pela quantidade de Kerma semanal total 
(Ks(x, m, G)) e taxa de Kerma de vazamento pelo ar (KL(Vt)). 

A intensidade da radiação dispersa devido à interação do feixe primário de Raios-X com o 
paciente é dependente de um ângulo 0. Presume-se que o número de fótons do feixe primário 
incidente sobre o paciente varia linearmente com a área do feixe de Raios-X [1], 
sendo assim, fixando-se a intensidade do feixe (kVp), amiliamperagem-segundo e a colimação, 
a radiação dispersa e sua intensidade tornam-se independentes da distância da fonte até o 
paciente. Pode ser mostrado que o total de Kerma no ar por semana (Ks(x, m, 0) em uma área 
protegida, devido à radiação dispersa a partir de uma fonte única em operação de potencial Vt, 
é dada por: 

Ks(x,m,9) 
i1 ( e ,v t )-10-6 .Kw(V t) .( l-U).W(V t) F 

.Bp(x,m,V t).-2 
flF dl 

(11) 

Tal que: 

• ai(e,vt) é a fração de dispersão em escala por unidade de área do feixe (em 
unidades de cm"2) a 1 m da fonte de radiação espalhada; 

• ds é a distância (em metros) do paciente até o ponto de cálculo; 

• F é o tamanho do campo primário (em unidades de cm2); 

• dF distância em metros da fonte ao paciente. 

A fração de dispersão em escala para feixes primários no anodo de tungstênio é dada por: 
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a 1 ( e v ) = ( 0 , 0 1 6 0 ) . (Vt - 125) + 8 , 4 3 4 - ( 0 , 1 1 0 5 ) 9 + ( 0 , 0 0 0 9 8 2 8 ) 9 2 

- ( 0 , 0 0 0 0 0 1 7 4 1 ) 9 3 (12) 

O NCRP-145 mostra que a taxa de Kerma no ar a partir de uma fuga, segundo o padrão 
dos EUA (100 mR.h"1 a lm), num ponto protegido por uma barreira de espessura X e um 
material m qualquer, para um tubo operado a um potencial (Vt) é dada por: 

KL(x,m) = ( 0 ,0146) . 
V t

2 .Bp(xH ,V t) 

^t,max- B p ( x H , V t ) . I m a x . d j 

-0.693X 
X 1 / 2 ( m , V t m a x ) ( l - U ) . W ( V t ) 

(13) 

Onde: 

Bp(xH, Vt) é o fator de transmissão da barreira pela espessura xH; 

Im a x é corrente máxima da imagem ou filme. Para tubos não classificados para operação 
contínua, esse fator se torna a corrente média em uma hora de operação quando o tubo 
de Raios-X está operando em seu ciclo de trabalho máximo; 

^i/2(m> \max) é o valor da camada semi-redutora, tal que: X1 /2 = 0 ,693/a (m, Vt). 

2.2. O Código SalaOdontologica.exe 

O código desenvolvido com base nos dados e fórmulas fornecidas pelo Relatório 
NCRP-145 é chamado de SalaOdontologica.exe (Fig. 4). Ele foi escrito na linguagem 
computacional FORTRAN, possuindo três mil cento e quarenta e duas palavras distribuídas em 
mil duzentas e noventa e quatro linhas e vinte e três páginas. 

PPPPPPPPPPPf mmmmmmm SUMIHIM !■ ■ I I M I I W H mmmmmmmmmmmmm 
SHIELDING CALCLILATIONS 

R a d í a t í o n P r o t e c t i o n i n D e n t i s t r y 

Onda de P u l u o C o n t i n n o 

Onda Monofdsicc* 

mmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Figura 4. SalaOdontologica.exe. 
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A operação do programa é feita no modo console. Ela é baseada em cerca de doze perguntas 
que são processadas de modo a fornecer quatro arquivos de texto como saída de resultados. O 
código é capaz de gerar dados referentes a valores de espessura com materiais diversos, como 
aço, vidro, madeira, gesso, chumbado acrílico e concreto, além de dados referentes à 
quantidade de Kerma e parâmetros de transmissão. Os arquivos de saída do código são: 

• ResultadosCoeficientes. Esse arquivo dispõe dados dos coeficientes a, P e y para o feixe 
de pulso contínuo e para o feixe monofásico; 

• ResultadosKVPBp. Esse arquivo fornece como resultado a quantidade de Kerma no ar 
por carga de trabalho para o feixe de pulso contínuo e monofásico; 

• ResultadosOndaMonofásica. Esse arquivo fornece como resultado a espessura de cada 
material utilizado para uma blindagem efetiva contra feixes de onda monofásica; 

• ResultadosOndaPulsoContínuo. Esse arquivo fornece como resultado a espessura de 
cada material utilizado para uma blindagem efetiva contra feixes de pulso contínuo. 

O tempo necessário para a criação desse programa foi cerca de um mês. O fluxograma básico 
de seu funcionamento corresponde a interação de um arquivo de texto (escrito em FORTRAN) 
que é compilado pelo programa chamado de Microsoft Developer Studio. O resultado dessa 
compilação resulta no programa SalaOdontologica.exe, através do qual é possível obter os 
resultados mencionados anteriormente. Abaixo (Fig. 5) é disposta uma representação 
esquemática sobre o processo de criação do programa até a obtenção de dados. 

SalaOdontologictit 

lÊ JrK I li. IIÍHÍIPI- i-lcperStudio 

SalaOdontdogica.ete 

Coeficientes 

r 
Taxas de 
Kerma 

1 
Espessura da 
Barreira para 
Onda de Pulso 

Contínuo 

1 
Espessura da 

Barreira para Onda 
Monofásica 

Figura 5. Obtenção de Dados com o Código SalaOdontologica.exe. 

Para validação do código SalaOdontologica.exe foram feitos cálculos com base em um 
problema já resolvido pelo Relatório NCRP-145. ATab. 5 contém os dados fornecidos para o 
problema de validação. 
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Tabela 5. Dados de Entrada para Validação do SalaOdontologica.exe [1]. 

DADOS 

FILMES POR SEMANA 

CARGA POR FILME (mAs) 

FATOR DE USO 

FATOR OCUPACIONAL 

DISTÂNCIA (m) 

FATOR DE TRANSMISSÃO 

CORREÇÃO DE K 

CARGADE TRABALHO (mA.min/semana) 

DEFINIÇÃO DE ÁREA 

KVP (PULSO CONTÍNUO) 

KVP (PULSO MONOFÁSICO) 

VALORES 

Baixo volume intraoral - 100 

8,5 

Paredes Laterais - 0,4 

Secretária ou recepcionista - 1 

2 

0,1 

5.51% 

13 

Área Livre - 0,02 

90 

100 

ATab. 6 compara os resultados fornecidos pelo Relatório NCRP-145 com os calculados pelo 
código SalaOdontologica.exe, afim de validar os dados de saída. Adiferença entre os resultados 
se dá por conta de arredondamentos numéricos realizados pelo relatório. Os resultados 
encontrados pelo código condizem com os calculados pelo relatório. 

Tabela 6. Comparação de Resultados com o Relatório NCRP-145. 

BARREIRA 

CHUMBO 

GESSO 

ESPESSURA (NCRP-145) 
FEIXE DE PULSO CONTÍNUO 

0,41 

115 

ESPESSURA CALCULADA 

Feixe de Pulso 
Contínuo 

0,409 

114,995 

Feixe 
Monofásico 

0,437 

115,894 
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2.3. Aplicação da Metodologia 

A aplicação é feita para a instalação odontológica simulada na Fig. 6. O objetivo é determinar 
a espessura de materiais utilizados nas paredes com base nos limites de dose de segurança. A 
imagem é construída com um aplicativo de modelagem de interiores e exteriores. A instalação 
odontológica simulada possui duas áreas de estacionamento (1 e 5), uma recepção (2), um 
banheiro (3), um depósito (4), uma sala de espera (6), uma sala de atendimento (7), além de 
possuir visualmente em seu exterior uma calçada (8) e uma avenida (9). 

O ambiente a ser considerado é demarcado pela região sete. O código utilizado para cálculo de 
barreira é direcionado para estaregião. Os valores em azul representam as medidas das paredes 
da sala que contém o aparelho de Raios-X em metros (m). Todos os outros objetos desenhados 
na instalação são utilizados para aproximar o ambiente simulado do mais real possível. 

Figura 6. Simulação de uma Instalação Odontológica. 

Na Tab.7 estão dispostos dados detalhados para o projeto da instalação odontológica, de forma 
a se considerar todas as variáveis possíveis. A simulação é feita para os feixes de onda 
monofásica e contínua, além disso, é considerado que há presença de umpaciente na sala. Para 
tal fato, é considerado o fator de transmissão de 0,09. Outra consideração que não pode ser 
vista na imagem é a distância entre o aparelho de Raios-X e o chão. Para a simulação é 
considerado, assim como no caso base, a distância de um metro. Para a distância entre a 
máquina e o teto é considerado a distância de dois metros de altura. Estar medidas são tomadas 
de modo a se obter uma instalação de três metros de altura. 
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Tabela 7. Dados para o Projeto da Instalação Odontológica. 

DADOS 

FILMES POR SEMANA 

CARGA POR FILME (mA.s) 

FATOR DE USO 

FATOR OCUPACIONAL 

DISTÂNCIA (m) 

FATOR DE TRANSMISSÃO 

CORREÇÃO DE K 

CARGA DE TRABALHO 
(mA. Min/S emana) 

DEFINIÇÃO DE ÁREA 

KVP (PULSO CONTÍNUO) 

KVP (ONDA MONOFÁSICA) 

VALORES 

Alto volume intraoral = 300 

4.5 
Parede A = 0,2 
Parede B = 0,4 
Parede C = 0,4 
Parede D = 0 

Chão e Teto = 0 
Sala de Espera (Parede A) = 1 

Sala de Armazenamento (Parede B) = 0,05 
Transito de Pedestres (Parede C) = 0,025 
Transito de Pedestres (Parede D) = 0,025 

(Chão e Teto) = — 
Parede A = 3,50 
Parede B = 1,59 
Parede C = 0,56 
Parede D = 0,50 

1 metro do chão e a 2 metros do teto 

0,09 

10% 

23 

Área Livre = 0,02 
Área Controlada = 0,1 

Área Controlada = 0,02 
Área Livre = 0,02 
Chão e Teto = ~ 

70 

70 

Através da utilização do programa SalaOdontologica.exe são obtidos os devidos valores de 
espessura de materiais que devem ser utilizados em cada parede para uma blindagem efetiva. 
Os dados calculados para onda monofásica e pulso contínuo emrelação a alguns materiais, que 
possam ser utilizados na blindagem, estão dispostos na Tab. 8. Vale ressaltar que os cálculos 
são feitos apenas para as paredes em torno da sala de atendimento, já que nela está contida a 
fonte de Raios-X. 
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Tabela 8. Espessura de Barreiras para Onda Monofásica e Pulso Contínuo. 

PAREDE A 
BARREIRAS 

CHUMBO 

AÇO 

PLACA DE VIDRO 

GESSO 

rHTIMRADO ACRÍT TrO 

MADEIRA 

CONCRFTO 

Onda Monofásica (mm) 

0,048 

0,268 

6,689 

14,975 

0,058 

118,349 

Pulso Contínuo (mm) 

0,067 

0,428 

9,588 

21,506 

159,552 

7,825 

PAREDE B 
TODOS OS MATERIAIS 0,0 0,0 

PAREDE C 
CHUMBO 

AÇO 

PLACA DE VIDRO 

GESSO 

rHTIMRADO ACRÍT TCO 

MADEIRA 

CONCRFTO 

0,086 

0,506 

12,062 

27,929 

0,101 

190,396 

0,116 

0,732 

15,905 

37,022 

237,219 

12,689 

Não há ou há uma interação muito baixa entre a radiação com o teto e o chão, sendo assim, não 
se torna necessário blindar essas estruturas [1]. Além disto, devido a blindagem do próprio 
aparelho a parede D não necessita ser blindada. Na Tab. 9 são apresentados dados de saída do 
código sobre a quantidade de Kerma no ar e transmissão pela barreira. 

Tabela 9. Kerma no Ar e Fator de Transmissão. 

PAREDE 

A 
B 
C 

K (mGy/ 
mA.min) 

MONOFÁSICA 
1,730 
1,730 
1,730 

K (mGy/ mA.min) 
CONTÍNUO 

2,193 
2,193 
2,193 

B 
MONOFÁSICA 

0,310 
3,207 
0,159 

B 
CONTÍNUO 

0,245 
2,530 
0,125 
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3. CONCLUSÕES 

De fato é possível concluir que seguindo normas, regras de segurança e procedimentos para o 
controle de garantia de qualidade, instalações odontológicas providas de aparelhos 
radiográficos são capazes de garantir o nível de segurança exigido para IOEs e para o público 
em geral. Dos materiais utilizados, os que contêm chumbo na sua estrutura apresentam maior 
eficiência em relação àblindagemcontraRaios-X, seguido pelo aço, concreto, gesso emadeira. 
O cálculo de espessura destes materiais leva em consideração diversos fatores, como a taxa de 
Kerma no ar, Fator de Transmissão e Parâmetros de Transmissão de cada material, que variam 
para cada faixa de energia e modo em que o feixe é empregado (Contínuo ou Monofásico). 

Em relação ao código criado, ele apresenta um bom funcionamento e uma boa velocidade de 
cálculo. Os resultados são separados em arquivos de textos independentes, o que facilita a 
identificação de dados. O SalaOdontologia.exe possui a característica de ser uma ferramenta 
rápida e intuitiva, já que todas as perguntas oferecem respostas chave, facilitando a informação 
de dados, caso eles não estejam disponíveis no momento da simulação. 
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